
In 2016 bestond het Meldpunt Kinderporno 20 jaar. Al sinds 1996 
is het mogelijk om via www.meldpunt-kinderporno.nl anoniem 
melding te maken van online beeldmateriaal van (vermoedelijk) 
seksueel kindermisbruik. De analisten van het Meldpunt toetsen of 
het materiaal voldoet aan de wettelijk criteria voor ‘kinderporno’. 
Indien nodig  wordt het materiaal gedeeld met de politie Interpol,  
de hostingprovider en/of een meldpunt in een ander land. Op 
deze manier draagt het Meldpunt bij aan het zo snel mogelijk  
offline halen van het materiaal en aan de opsporing van daders  
en slachtoffers. Het Meldpunt is aangesloten bij INHOPE, het  
internationale netwerk van meldpunten.  

Bekijk op pagina 5 hoe het proces van melden verloopt.



82% van de kinderporno is in Nederland  
gehost. In 2015 was dit 59%.
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In 2016 bekeek het Meldpunt 100.478 URL’s, 
een stijging van bijna 60%.

Strafbare URL’s100.478 URL’s

Strafbare URL’s op  
Nederlandse servers

Strafbare URL’s

69% 82%

2013 2014 2015 2016

Meldingen 15.648 16.489 25.347 35.281

Afgeleide meldingen 7.630 12.471 37.709 65.197

Meldingen en afgeleide meldingen

Via de ICCAM-database analyseert het Meldpunt iedere afbeelding en video op een website 
afzonderlijk. De items die we hiermee genereren noemen we ‘afgeleide meldingen’. Een  
melding aan het Meldpunt Kinderporno kan dus leiden tot meerdere afgeleide meldingen.

Kinderporno  69% 

Kindererotica 9% 

Kindernudisme 1%

Pornografie met volwassenen 12 %

Niet vindbaar/ toegankelijk 5%

Overig 4%

Categoriën

2



•     Voor het eerst bekeek het Meldpunt meer dan 100.000 URL’s. 
Het aantal URL’s neemt ieder jaar toe, dit jaar met 60%. De bezetting van ongeveer 
4,5 fte voor het analyseren van meldingen is gezien de hoeveelheid en de psychische 
belasting waarmee analistenwerk gepaard gaat volstrekt onvoldoende. De situatie is 
niet alleen onhoudbaar, maar ook onverantwoord.

• 82% van de kinderporno die het Meldpunt bekeek, was in Nederland gehost. 
In 2015 was dit nog 59%. Het aanbod van online beeld¬materiaal van seksueel  
kindermisbruik groeit ongekend hard. Ook de positie van Nederland op de wereld- 
ranglijst van landen waar dit materiaal wordt gehost stijgt. In verschillende  
internationale lijstjes neemt Nederland inmiddels de eerste plaats in.

• Het Meldpunt signaleerde verschillende trends: 
>  Een toename in het aantal forums en imageboards op het openbare gedeelte  

van internet, waar continu en op grote schaal beeldmateriaal van kindermisbruik  
verspreid wordt. 

• >  Grote hoeveelheden strafbaar materiaal aan op image hosting sites (websites waar 
mensen afbeeldingen kunnen uploaden).

• >  Meer en meer zelf geproduceerde webcambeelden van minderjarigen die, mogelijk  
zonder hun medeweten, worden verspreid op kinderporno-websites en -forums.

• Media aandacht 
In 2016 bestond het Meldpunt 20 jaar. Hiervoor was veel aandacht in de media. Zo 
verscheen er onder andere een uitgebreid artikel in de Volkskrant over het werk van 
analisten en was het Meldpunt te zien in de talkshow RTL Late Night. 

Stevig pleidooi voor versterking financiële middelen
Een groeiend aanbod van online beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik, een  
aanhoudende toename in het aantal meldingen aan het Meldpunt en een stijging van 
Nederland op de wereldranglijst van hostinglanden. De situatie op het Meldpunt is 
onhoudbaar. Bovendien hebben we meer dan de morele plicht om deze zorgwekkende 
trends een halt toe te roepen. Het EOKM daarom pleit voor meer financiële middelen 
voor het Meldpunt Kinderporno. 

OVERZICHT 2016
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Het Meldpunt zet regelmatig meldingen door naar de Landelijke Eenheid van het Team 
Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de politie. In 2016 hebben de 
volgende meldingen tot een zaak geleid. (noot: Gezien de hoeveelheid meldingen, kan 
de politie niet altijd terugkoppeling geven.)

 

Quote van de politie:
‘Wat naast deze concrete voorbeelden ook vaak gemeld wordt, zijn tips over verdachte  
internetomgevingen of fora en we ontvangen tips over mogelijk nieuw kinderpornografisch  
Nederlands beeldmateriaal. Hier komt misschien niet altijd een nieuwe zaak uit, maar de 
politie is erg blij met deze tips. De meldingen bevatten vaak nuttige informatie in nieuwe 
of reeds lopende onderzoeken. Melden helpt! 

MELDEN HELPT!
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Melding 1:  
 
Een Belgische man  
benadert minderjarigen 
via internet en laat hen zich 
voor de webcam uitkleden 
en seksuele handelingen 
verrichten. In de melding 
werd de vermoedelijke 
naam en het adres van  
de verdachte genoemd. 
 
De melding is doorgezet 
naar de Belgische politie, 
waar de man korte tijd  
later is aangehouden. 

Melding 2:  

Verdacht beeldmateriaal 
aangetroffen op een online 
fotoalbum. Dit is mogelijk 
kinderporno. 

De politie kon de betrokken  
man identificeren en 
aangehouden. Tijdens het 
onderzoek bleek dat hij 
mogelijk ook een minder-
jarig familielid zou hebben 
misbruikt. 

Melding 3:  

Mogelijk kinderporno 
aangetroffen in een online 
fotoalbum.  

Politieonderzoek leidde  
tot de identificatie en aan-
houding van de betrokken 
man. Inmiddels is hij  
veroordeeld voor 24 
maanden gevangenisstraf, 
waarvan 8 voorwaardelijk 
met een proeftijd van  
3 jaar.  



MELDPUNT KINDERPORNO

5


